PÄRNU SULGPALLITURNIIR 2020
LÄBIVIIMISE AEG JA KOHT:
Võistlused toimuvad laupäeval 12.septembril 2020 algusega kell 10.00 Paikuse Spordikeskuses (aadress: Paide mnt.19).
Kehtivad hädaolukorra aja reeglid:
https://badminton.ee/voistle/voistluste-reeglid/eesti-sulgpalliliidu-voistluste-korraldamise-juhend/

OSAVÕTJAD:
Sulgpallivõistlustele oodatakse igas vanuses harrastusmängijaid, ka välisvõistlejaid.

VÕISTLUSKLASSID JA SÜSTEEM:
Võistlused viiakse läbi mees-, nais-, ja segapaarismängus meistri-, esi-, 2-, 3- ja 4-liigades. Mängijad valivad ise liiga, kus nad
soovivad võistelda (arvestatakse Eesti sulgpalli edetabelit). Täpne võistlussüsteem igas liigas selgub pärast osavõtjate
registreerumist. Turniir algab nais- ja meespaarismängudega. Peakohtunikul on õigus vajaduse korral korrigeerida võistlejate
paigutust liigades ja mängitavat punktisüsteemi.

REGISTREERIMINE:
Registreerimine võistlusele toimub kuni 7.09.2020 e-maili aadressil: parnu.sulgpall@mail.ee.
Tabelid ja ajakava avaldatakse hiljemalt 10.septembriks www.parnusulgpalliklubi.ee

OSAVÕTUTASU:
Osavõtt võistlustest: ühest mänguliigist 15 eurot, kahest mänguliigist 25 eurot..
Osavõtutasu ei sisalda sulgpalle.
Osavõtutasu palume tasuda MTÜ Pärnu Sulgpalliklubi arveldusarvele EE562200221033560558 Swedbanka, maksekorralduse
selgitusse palume märkida mängija nimi ja liiga, milles soovitakse võistelda. Osavõtutasu on võimalik tasuda ka enne võistluste
algust kohapeal sularahas.

AUTASUSTAMINE:
Iga liiga ja tugevusgrupi kolme parimat mängijate paari autasustatakse meenetega.

KORRALDAJA:

MTÜ Pärnu Sulgpalliklubi, lauakohtunik Katrin Kuusk.

PÄRNU BADMINTON TOURNAMENT 2020
TIME AND PLACE:
The tournament starts on Saturday, 12thof September 2020 at 10.00 in Paikuse Sportcentre (Pärnu, Paide mnt.19 )

GOALS:
The tournament’s goal is to find out the best players Men’s, Women’s and Mixed Doubles and to promote badminton in Pärnu.

PARTICIPANTS:
Players of all ages are welcomed to the tournament.

COMPETITION GROUPS AND RULES:
The tournament will be held in Men’s, Women’s and Mixed Doubles in M-, 1-, 2, 3- and 4-league. Participants will choose the
league they want to play in. The exact competition rules will be established according to number of participants.

REGISTRATION:
For registration, please send us an email at parnu.sulgpall@mail.ee, deadline is 7.09.2020.

ADDITIONAL INFORMATION:
For additional information, please visit our homepage www.parnusulgpalliklubi.ee where you can see the registered doubles by
leagues. The exact groups and timetable will be published not later than on September 10 www.parnusulgpalliklubi.ee

PARTICIPATION FEE:
Participation in one Doubles group: 15€
Participation in two Doubles groups: 25€
Participation fee does not include shuttlecocks.
Please transfer the participation fee to: MTÜ Pärnu Sulgpalliklubi, account number EE562200221033560558 (Swedbank IBAN).
In the explanation column indicate your name and league you wish to play in. Participation fee can also be paid in cash on the
spot before the beginning of tournament.

REWARDS:
Every league’s and group’s best three Doubles will be rewarded with souvenirs.

ORGANIZER:
The tournament is organized by non-profit association Pärnu Sulgpalliklubi, tournament secretary Katrin Kuusk

